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Czy o tek ście „Pa na Ta de usza”
wie lo krot nie ba da nym przez
wy bit nych fi lo lo gów –edy to rów

moż na po wie dzieć coś no we go? Oka zu -
je się, że tak, i to nie ma ło. Do wo dzi te -
go nie daw ne od kry cie prof. Ma rii
Prus sak i dr Te re sy Rącz ki –Je zior skiej,
któ re do tar ły do nie zna ne go rę ko pi su
au tor stwa sa me go Mic kie -
wi cza – znaj du ją ce go się
w ze spo le do ku men tów To -
wa rzy stwa Li te rac kie go im.
Ada ma Mic kie wi cza we
Lwo wie. 

Przy po mnij my, że
w 1834 r. Alek san der Je ło -
wic ki opu bli ko wał w Pa ry -
żu dwu to mo we dzie ło,
któ re go stro na ty tu ło wa gło -
si ła: „Pan Ta de usz, czy li
Ostat ni za jazd na Li twie.
Hi sto ria szla chec ka z r. 1811
i 1812, we dwu na stu księ -
gach wier szem, przez Ada -
ma Mic kie wi cza”. Z jed nej
stro ny Wiel ka Emi gra cja
przy ję ła po emat z umiar ko -
wa nym en tu zja zmem, po -
nie waż by li po wstań cy
ocze ki wa li ra czej świa dec -
twa walk o nie pod le głość,
utwo ru na pi sa ne go w du chu
tyr tej skim, a nie ko niecz nie
no stal gicz nym. Jed nak ist -
nia ło gro no osób z wiel kim
prze ży ciem i uzna niem
wsłu chu ją cych się w czy ta -
ne przez Mic kie wi cza frag -
men ty epo pei jesz cze
w trak cie jej po wsta wa nia.
Wia do mo też, że po eta ob -
da ro wy wał kar ta mi au to gra -
fu wy bra ne oso by, dla
któ rych au tor ski rę ko pis
miał war tość szcze gól ną.
Burz li we (łącz nie z epi zo da -
mi wo jen ny mi) lo sy ma nu skryp tu bę dą -
ce go pod sta wą pier wo dru ku zo sta ły już
nie jed no krot nie opi sa ne. W wer sji po pu -
lar no nau ko wej bar dzo in te re su ją co uka -
zu je je wro cław skie Mu zeum „Pa na
Ta de usza” i je go pu bli ka cje. 

Oka zu je się jed nak, że oma wia na tu
książ ka Prus sak i Rącz ki –Je zior skiej

udo stęp nia współ cze snym czy tel ni kom
nie zna ny i przez to nie uwzględ nia ny
w edy tor stwie au to graf In wo ka cji. Pu -
bli ka cja za wie ra fo to ko pie au to gra fu, je -
go trans li te ra cję z przy pi sa mi
edy tor ski mi, a tak że ko men tarz fi lo lo -
gicz ny wzbo ga co ny ilu stra cja mi. War to
przy po mnieć, że w ter mi no lo gii na uko -

wej (tek sto lo gicz nej) au to gra fem na zy -
wa się wy łącz nie ten za pis rę ko -
pi śmien ny, któ ry ma cha rak ter au tor ski.
W pra cach iden ty fi ku ją cych tek stu
tek sto log (edy tor) nie zwy kle uważ nie
ana li zu je cha rak ter pi sma, po rów nu jąc
go z au to gra fa mi nie bu dzą cy mi wąt pli -
wo ści. 

Od na le zio ny przez au tor ki tekst to
dwu stron nie za pi sa na kar ta pa pie ru fir -
my Ti mothée Wey nen w for ma cie 22,8
x 17,9 cm z czter dzie sto ma wer sa mi
In wo ka cji „Pa na Ta de usza”, wła sno ręcz -
nie za ty tu ło wa na („Pan Ta de usz Księ -
ga 1”; brak po zo sta łych ele men tów
ty tu łu) i za opa trzo na w pod pis wiesz cza.
Co waż ne, au to graf jest do brze za cho -
wa ny i nie po sia da śla dów za grzy bie nia
oraz ubyt ków. O ory gi nal no ści do ku -
men tu świad czą we dług edy to rek na stę -
pu ją ce ar gu men ty: 1) po twier dzo ny
cha rak ter pi sma po ety przez po rów na -
nie z in ny mi zna ny mi bez spor ny mi au -
to gra fa mi je go au tor stwa; 2) wi docz ne
róż ni ce w tek ście au to gra fu w po rów na -

niu z in ny mi zna ny mi au to -
gra fa mi In wo ka cji oraz
tek stem w pierw szym wy da -
niu „Pa na Ta de usza”, któ re
wy klu czy ły, że to jest fac si mi -
le; 3) ory gi nal ny pa pier,
na któ rym spo rzą dzo no au to -
graf, fir my Ti mothée Wey nen.
Ba dacz ki uzna ją, że frag ment
ów był przez Mic kie wi cza
prze pi sa ny „na za mó wie nie”,
ja ko ro dzaj swo iste go „wy pi -
su” z po ema tu – dla Am bro -
że go Gra bow skie go. 

Mi mo że bar dzo trud no
jed no znacz nie roz strzy gnąć,
kie dy do kład nie po wstał au to -
graf, to i tak jest to nie zwy kle
cen ne źró dło do wie dzy o po -
wsta wa niu tek stu ar cy dzie ła
i warsz ta cie pi sar skim au to ra.
Oprócz in for ma cji o ory gi nal -
nej pi sow ni wiesz cza (np.
grod, jść, dwor, go scin na)
moż na tu zna leźć tak że róż ni -
ce w sło wach: „Czu ję i opi su -
ję” (pier wo druk: „Wi dzę
i opi su ję”); „I mo głem za raz
pie szo” (pier wo druk: „I za raz
mo głem pie szo”); „A wszyst -
ko prze pla ta ne jak by wstę gą”
(pier wo druk: „A wszyst ko
prze pa sa ne jak by wstę gą”);
„Użąt ku, co pod da chem”
(pier wo druk: „Użąt ku, co
pod strze chą”).

Lek tu ra „Nie zna ne go au -
to gra fu....” po twier dza wbrew

po zo rom nie oczy wi stą praw dę, że hi sto -
ria li te ra tu ry i hi sto ria edy tor stwa sta no -
wią or ga nicz ną ca łość.

Pier wo druk: 
„Fo rum Aka de mic kie” nr 12/2018, s. 71. 

Prze druk za zgo dą Re dak cji.

Ma ria Prus sak, Te re sa Rącz ka –Je zior ska, 
Nie zna ny au to graf Ada ma Mic kie wi cza. 

Dwie stro ny In wo ka cji „Pa na Ta de usza”, Wy daw nic two
In sty tu tu Ba dań Li te rac kich PAN, War sza wa 2018.

Mar cin Lu to mier ski

Nie zna ny
„Pan Ta de usz”
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